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Verslag – Gezamenlijke opleidingscommissie 
Maandag 8 november 2021, 15:15 – 17:00 uur C104 Sterrenwacht 
 

Aanwezig, zowel online als fysiek: Christiaan Bauer, Natasja van de Beek, Liselot Boekhoudt, Tarik 

Bougamza, Sterre Bours, Keti Burduli, Hizir Cengiz, Anouar Chidar, Eva van Dam, Nadine Donselaar, 

Anne-Claire van Dijk, Suradj Doekharan, Rachelle Douillard-Proulx, Gina Eerkes, Olivier Fäjgenblat, 

Simon Hellendall, Friso Hogendoorn, Jonathan Huijts, Floris Huizenga, Mathijs de Jong, Max 

Jongmans, Ayman Kariman, Esther Kentin, Lotte Kremers, Julie Külsen, Julie Lemoine, Jorieke 

Manenschijn, Michelle Michels, Melanie Overmars, Irene Peeks, Malaika van der Ploeg, Britt 

Polderman, Thomas Pouwels, Erik Reinders, Jelmer Richel, Rick Rodenburg, Rick van der Salm, 

Rebecca Sarkis, Charlotte Scheffrann, Tristan Smart, Nadia Sonneveld, Fleur Stolk, Rory Sugrue, 

Robbin Talens, Sterre Tangel, Hendrik Vrijburg, Rick Weijers, Hilde Wermink. 

Afwezig: Amber Baaijens, Rochelle Entius, Hanneke Palmen, Cecily Rose, Eva Schmidt, Stijn Voskamp, 

Eva van der Windt, Kartica van der Zon. 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt zowel fysiek als online geopend om 15:15 uur. De agenda wordt vastgesteld.  

2. Mededelingen  

Maartje van de Bergh en Suzanne Deen zijn helaas afwezig. Het agendapunt van Susanne Deen, 

Diversiteit en Inclusie, wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Lotte Kremers zal het 

agendapunt voldoendes herkansen opvangen.  

De nieuwe opleidingsdirecteur is Bastiaan Rijpkema voor de bachelor Rechtsgeleerdheid. De OLC 

feliciteert hem met zijn nieuwe functie.  

3. Welkom! 

Warm welkom aan de nieuwe leden. De nieuwe leden krijgen nog een bericht van hun formele 

aanstelling. Voorafgaand aan de vergadering hebben zij een eerste training bijgewoond.  

4. Verslag vergadering 20 september 2021 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de vergadering van maandag 20 

september 2021. Het verslag word vastgesteld. 

5. Unlock werkgroep (Corona) 

Erik Reinders is aanwezig. Hij was tot kort geleden de onderwijsmanager en is nu onderwijs advies lid 

van het faculteitsbestuur. Ook is hij lid van de regiegroep, waarvan Annet van der Helm de voorzitter 

is. Zij is vandaag verhinderd en daarom zal Erik deze update verzorgen. De afgelopen persconferentie 

heeft niet veel consequenties voor het onderwijs gehad. Wel dienen er weer mondkapjes te worden 

gedragen in de gebouwen. Evenementen hebben ook de aandacht. Ook de tentamens in januari 

hebben de aandacht zodat studenten daar rekening mee kunnen houden in de voorbereiding.  

Erik Reinders vraagt ook aandacht voor het geplande onderhoudsweekend van 20 en 21 november 

waarbij alle systemen er uit liggen, maar ook de universiteit dicht is. Gevraagd wordt waarom dit 

moment is gekozen, dit moment is namelijk universiteit breed gekozen wat het minst onhandig was. 

Studenten en medewerkers moeten er vanuit gaan dat niets beschikbaar is waarvoor een ULCN inlog 

nodig is. Vanaf maandag 22 november moet alles weer werken. Gevraagd wordt naar de tentamens 

later die week, die geen gevaar lopen.  
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Studenten vragen aandacht voor de masters die in deze weken veel schrijfopdrachten hebben. 

Gevraagd wordt om dit onder de aandacht te brengen, en ook dringender dan op dit moment wordt 

gedaan op alle Brightspace omgevingen etc. Ook wordt dit aan de docent- en studentleden gevraagd 

onder de aandacht te brengen bij iedereen en mede-studenten ook via groepsapps etc. Studenten 

vragen ook om een andere terminologie te hanteren waardoor studenten zich bewuster zijn van de 

gevolgen van het onderhoudsweekend. 

De maintenance kalander op de website van de universiteit heeft dit weekend niet opgenomen, Erik 

neemt dit mee en geeft door dat het erin moet.  

Aanwezigheid bij werkgroepen wordt besproken, waarbij aanwezigheid verplicht is. Het beleid 

hieromtrent wordt besproken, waarbij we de RIVM richtlijnen volgen. Afmelding van online 

tentamens wordt besproken.  

6. Uitvoeringsplan Midterm Juridische opleiding 

Olivier Fäjgenblat is aanwezig om dit onderwerp toe te lichten. Hij is bezig met interne kwaliteitszorg 

en beleidsadviseur bij onderwijsbeleid. Er is een accreditatieproces in de faculteit waarbij een keer in 

de zes jaar een accreditatie plaatsvindt. De volgende visitatie zal 23/24 zijn. Na drie jaar vindt een 

midterm plaats om te kijken of men op de goede weg is. De roep bestaat om dit inspirerende en 

meer ontwikkelingsgericht te doen en is voor onszelf. Dit was de aanleiding om een dag te 

organiseren op 19 januari 2022. Dit is de eerste keer dat het in de vorm van een symposium gaat. 

Ook zijn alumni en het afnemend veld aanwezig. Het is een strategische dag voor de juridische 

opleidingen. Dat betreffen de bachelor en master rechtsgeleerdheid, de bachelor en master Fiscaal 

en notarieel recht en de master Jeugdrecht. Het thema is perspectief; zoveel mogelijk perspectieven 

aan bod te laten komen. Er zijn 3 centrale thema’s.  

Alle docent- en studentleden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Ook achteraf 

evalueren wordt gevraagd aan de leden in de OLC. Gehoopt wordt dat men de dag vrij kan houden. 

Gevraagd wordt naar de invloed van corona en de mogelijkheden om de dag online bij te wonen. 

Daar wordt aan gewerkt door de organisatie.  

7. Duurzaamheid 

Esther Kentin, docent Moot Court is voor de bespreking van dit onderwerp aanwezig. Zij is per 1 juli 

coördinator duurzaamheid bij de Faculteit FdR vanwege een nieuwe visie op duurzaamheid van de 

Universiteit Leiden. Zij wijst ook op het bestaan van het LUGO. Esther is bezig met het uitzoeken hoe 

duurzaamheid verder kan worden geïntegreerd in de faculteit op het gebied van onderwijs, 

onderzoek en facilitair. Dat laatste ligt vooral bij het UFB. Esther houdt zich voornamelijk bezig met 

het onderwijs waar het meer zichtbaar maken van duurzaamheid een speerpunt is. Gekeken wordt 

hoe meer stappen kunnen worden genomen, zoals duurzame thema’s bij bijvoorbeeld keuzevakken. 

Ook wordt gekeken naar een minor, interdisciplinair. Esther vraagt om input van de leden van de 

OLC. Deze avond start de reeks duurzaamheid en recht. Besproken worden de master strafrecht, ook 

de master notarieel recht waarin duurzaamheid verweven zit. Staat- en bestuursrecht passeert ook 

de revue. Ook andere studies waarbij duurzaamheid een rol speelt worden besproken. De rol van 

studieverenigingen worden besproken.  

Leden worden opgeroepen om Esther te mailen bij ideeën: e.kentin@law.leidenuniv.nl. Gekeken 

wordt om een werkgroep Duurzaamheid op te starten binnen de OLC.  
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Ook bestaat een Teams omgeving voor de Leiden Law Community for sustainability. Iedereen kan 

daarbij aansluiten. De MS Teamscode volgt via Esther. 

 

8. Werkgroepen OLC 

Studenten worden opgeroepen om deel te nemen aan werkgroepen binnen de Grote OLC. De 

werkgroepen zijn Zichtbaarheid, Jaarverslag, Kwaliteitsafspraken, Duurzaamheid en Diversiteit en 

Inclusie. Deze worden opgestart. 

9. Jaarverslag GOLC 

Rick Rodenburg licht het conceptjaarverslag van de GOLC toe. Gevraagd wordt of leden nog ideeën of 

suggesties hebben om te verwerken. Bij goedkeuring door de OLC in decembervergadering zal het 

jaarverslag aan het Faculteitsbestuur worden voorgelegd.  

10. Update voldoendes herkansen 

Lotte Kremers licht dit onderwerp kort toe omdat dit voor het laatst besproken is voor de zomer. De 

inwerkingtreding van artikel 4.1.8 in de model-OER 2021-2022, waarin de herkansing van voldoendes 

is geregeld, is met één jaar uitgesteld in juli 2021. Aanleiding hiervoor zijn de gemelde 

uitvoeringsproblemen door de complexe wijze van vormgeving en invulling van de 

onderwijseenheden binnen de diverse opleidingen. Vanaf dit najaar wordt er opnieuw gekeken naar 

de knelpunten en wordt onder faculteiten een uitvoeringstoets gedaan. Dit heeft als gevolg dat 

artikel 4.1.8 in de model-OER 2021-2022 in het studiejaar 2022- 2023 in werking zal gaan treden. 

Twee uitgangspunten zijn daarbij leidend, 1) de mogelijkheid van één herkansing van een met goed 

gevolg afgelegd tentamen tijdens de bacheloropleiding of masteropleiding; en (2) bij deze herkansing 

telt het hoogst behaalde resultaat. 

Dit onderwerp komt weer terug bij behandeling van de OER-en. 

11. Mededelingen 

Rol van de vice-voorzitter: student-leden met interesse worden gevraagd dit kenbaar te maken en 

Rick of Lotte te benaderen. De volgende vergadering zal dan de vice-voorzitter worden verkozen. 

Update Faculteitsraad: Britt Polderman is bij de vergadering aanwezig. Zij is vice-voorzitter van de 

Faculteitsraad en geeft een update aan de OLC voor relevante onderwerpen. Ze benoemt de 

onderwerpen corona en midterm. Erik heeft het meeste daarover al toegelicht. Ook tentamens zijn 

een aandachtspunt. Ook exta-tijders worden besproken, en proctoring daarbij. Ook de januari 

tentamens hebben de aandacht. Op faculteitsniveau is een nieuwe werkgroep ingesteld: dat is de 

werkgroep keuzevakken. Het aanbod van de faculteit wordt geëvalueerd en er wordt beleid op 

gemaakt. Ook de vijf minoren die de faculteit worden aangeboden worden opnieuw bekeken. Daarbij 

zitten twee nieuwe Engelstalige minoren.  

Update Onderwijsbestuur: Anne-Claire van Dijk is student lid van het onderwijsbestuur en zal ook 

steeds een update verzorgen. Het onderwijsbestuur praat over corona maar heeft ook reguliere 

overleggen. Leden worden uitgenodigd om naar Julie Külsen toe te stappen of naar Anne-Claire te 

komen als zij punten hebben. 

12. Rondvraag 

Er is niets voor de rondvraag. 

13. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 17:00 uur. 


